Jednání Valné hromady č. 1/2022 zapsaného spolku Zoologický klub
Datum konání:
Místo konání:
Přítomní:
Jednání řídila:

2. dubna 2022
Přednášková místnost Muzea města Ústí nad Labem, p. o.
Masarykova 1000/03, 400 01 Ústí nad Labem
dle prezenční listiny
Ing. Věra Vrabcová, předsedkyně ZK

Vysvětlivky:
VH
ZK
Muzeum
Pořadí hlasování

Valná hromada zapsaného spolku Zoologický klub
Zoologický klub, z. s.
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
pro-proti-zdržení (v tomto pořadí jsou uváděny výsledky)

1. Předsedkyně uvítala přítomné. VH se zúčastnilo celkem 19 členů, všichni s hlasovacím
právem (starší 15 let). VH byla usnášeníschopná.
2. Byl schválen následující program jednání
a. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH
b. Zpráva o činnosti revizní komise
c. Zpráva o hospodaření ZK v roce 2021
d. Zpráva o činnosti ZK v roce 2021
e. Výroční zpráva 2021
f. Členská základna ZK a noví členové 2021
g. Zpravodaj Natura vivet
h. Návrh rozpočtu ZK na rok 2022
i. Plán činnosti ZK na rok 2022
j. Různé a diskuze
k. Závěrečné usnesení
HLASOVÁNÍ: 19-0-0
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH
Zapisovatelem byla určena Andrea Balejová, ověřovatelem Ing. Věra Vrabcová.
HLASOVÁNÍ: 19-0-0
4. Činnost kontrolní komise:
Kontrolní komise ve složení Roman Najbert (předseda), Jitka Polanská a Zuzana
Pluhařová se sešla 10. února 2022, aby provedla kontrolu hospodaření ZK za rok 2021.
Předseda R. Najbert informoval, že komise neshledala žádné závady.
5. Zpráva o hospodaření ZK v roce 2021
Předsedkyně informovala o účetní uzávěrce za rok 2021. ZK vynaložil v roce 2021 na
svou činnost 50.435,52 Kč, celkové příjmy činily 67.700 Kč. Zůstatek peněžních
prostředků k 31.12.2021 činil 79.773,37 Kč. Účetní uzávěrka bude součástí výroční
zprávy 2021.
HLASOVÁNÍ: 19-0-0

6. Zpráva o činnosti ZK v roce 2021:
V roce 2021 proběhla 1x Valná hromada spojená s přednáškou věnovanou
zajímavému hmyzu (10. červenec – Petr Urban, Všechno, co jste kdy chtěli vědět o
včelách, a báli jste se zeptat) a pouze jedno další setkání s cestovatelskou přednáškou
(18. září – Stanislav Lhota, Budoucnost přírody v čínských rukou). Únorové a
prosincové setkání neproběhlo kvůli koronaviru a nepříznivě epidemiologické situaci.
Kvůli koronaviru byly také silně zredukovány společné aktivity (pomoc v muzeu,
exkurze…).
Informace o setkání členů a akcích v průběhu roku jsou zveřejňovány na webových
stránkách ZK, je využíván i FB.
7. Výroční zpráva 2021
Je potřeba vypracovat výroční zprávu za rok 2021 (zhodnocení činnosti během roku,
účetní závěrka) a umístit ji na web. Valná hromada ukládá předsedkyni zprávu
vypracovat a umístit jí na webové stránky ZK do konce června 2022.
8. Členská základna ZK
V roce 2021 se členská základna snížila o pět členů (2x dospělí, 2x důchodce, 1x
student), tři požádali o ukončení členství a u dvou nebyl uhrazen členský příspěvek.
Naopak, dva členové (1x dospělý, 1x dítě) přibyli. K 31. 12. 2021 bylo složení členské
základny následující:
řádné členství – dospělí – 21x, důchodci – 4x, studenti – 1x, děti – 1x, MD nebo RD –
4x; čestné členství – 2x; kolektivní – 2x (Zoo LB a Zoo PZ). Z toho vyplývá, že
celkový počet členů k 31. 12. 2021 je 35, z toho u 31 se jednalo o řádné členství.
9. Zpravodaj Natura vivet
V roce 2021 vyšlo první číslo zpravodaje Natura vivet. Díky finančnímu příspěvku
společnosti Juros (30.000 Kč) vyšel i v tištěné podobě. V .pdf verzi byl vložen na
webové stránky ZK. Byl také rozšířen cílový okruh čtenářů, zejména prostřednictvím
elektronické pošty, neboť se podařilo shromáždit e-mailové adresy na různé
vzdělávací, zájmové a ochranářské instituce či osoby se vztahem k přírodě. V tištěné
verzi byl rozeslán autorům, povinným institucím a v rámci spolupráce s muzeem na
některá místa, kam se rozesílají muzejní Přírodovědné listy.
10. Návrh rozpočtu pro rok 2022
Příjmy ZK tvoří členské příspěvky řádných členů. Členské příspěvky jiných zoo za
kolektivní členství, popř. smlouvy o spolupráci jsou výhradně určeny na projekt Pesisir
Balikpapan. Ve výdajích figuruje správa a úprava webových stránek a pronájem
domény (Jasnet), AZ Ekonomik (účetnictví), dále výdaje za přednášky a cestovné,
poštovné, občerstvení a podpora projektu Pesisir Balikpapan.
HLASOVÁNÍ: 19-0-0
11. Činnost ZK na rok 2022
V roce 2022 je v plánu 1x VH a 3x setkání, vše spojené s přírodovědnou přednáškou.
Pokud bude možnost, členové ZK se zapojí do aktivit muzea (pozorování v přírodě,
exkurze, akce pro veřejnost). Je možný i společný zájezd do některé zahraniční zoo –
samostatně ZK či ve spolupráci s dalším subjektem (Zoo UL – v jednání).

HLASOVÁNÍ: 19-0-0
12. Různé a diskuze
a) Předsedkyně apelovala na přítomné s pomocí distribuce zbývajících výtisků
zpravodaje Natura vivet 1/2021.
b) Opětovně vyzvala členy k aktivitě na FB ZK – posílat příspěvky z individuálních
aktivit (výlety do přírody, zajímavé akce), psát komentáře k aktivitám ZK, předkládat
návrhy k zatraktivnění.
c) Informovala o možnosti prezentace ZK v muzeu prostřednictvím posteru, mimo jiné i
kvůli rozšíření členské základny.
d) Nabídla možnost stanovit do příštího setkání předběžné termíny přednášek 2022 a
zajistit přednášející.
13. Závěrečné usnesení
I. schvaluje:
A. Hospodaření ZK v roce 2021
B. Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2022
II. ukládá:
A. Redakční radě pracovat na dalším čísle zpravodaje Natura vivet 2/2022
B. Předsedkyni vypracovat VZ 2021 a uložit ji na web
III. bere na vědomí:
A. Zprávu o činnosti ZK v roce 2021
B. Dva nové členy schválené výborem ZK
HLASOVÁNÍ 19-0-0

Zapsala dne 2. 4. 2020

Andrea Balejová

Ověřila dne 20. 4. 2020 Ing Věra Vrabcová
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